КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ

Општи одредби
Член 1
(1) Општите услови за осигурување на лица од последици
на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни
услови за осигурување на младина за време на обука во
единиците на цивилната заштита од последици на
несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни
услови) се составен дел на договорот за осигурување
на младина за време на обука во единиците на цивилна
заштита од последици на несреќен случај (незгода),
што договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со
Друштвото за осигурување (во понатамошен текст:
осигурувач).
(2) Договорувач на осигурувањето во смисла на овие
Дополнителни услови можат да бидат органи и
организации што организираат обука за цивилна
заштита.
(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни
услови осигурени се без оглед на нивната здравствена
состојба, општата работна способност и годините на
старост, како и без плаќање на зголемена премија во
смисла на член 9 став (1) точка 4 на Општите услови,
освен душевно болните кои во секој случај се
исклучуваат од осигурувањето.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА
МЛАДИНА ЗА ВРЕМЕ НА ОБУКА ВО ЕДИНИЦИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА ИЛИ ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ОД
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)
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(2)

(3)

(4)

Траење на осигурувањето и обврска на осигурувачот
Член 2
Осигурувањето започнува во 24,00 часот оној ден кој е
назначен во полисата како почеток на осигурувањето,
без оглед на тоа дали е платена премијата.
За секој осигуреник поодделно, обврската на
осигурувачот
започнува
во
моментот
кога
осигуреникот отишол од дома на извршување на
должноста на која што е повикан од договорувачот, а
трае до неговото враќање дома. Осигурувањето не е на
сила за несреќни случаи кои ќе настанат во патот од
станот на осигуреникот до зборното место и назад.
Со осигурувањето се опфатени и случаите на смрт на
осигурениците поради обични или инфективни болести
добиени за времетраењето на осигурувањето ако
смртта настапила во текот на времетраењето на
осигурувањето или во рок од една година од почетокот
на болеста.
Ако осигуреникот остане на обука повеќе од два
месеци, потребно е повторно да се осигура и плати
премија за наредните два месеци.

Обврски на осигурувачот
Член З
(1) Врз основа на овие Дополнителни услови осигурувачот
е во обврска да исплати:
1. целата осигурена сума што е назначена во
полисата за случај на смрт, ако смртта на
осигуреникот настапи како последица на несреќен
случај;
2. надомест на направените трошоци за превоз на
телото и погреб до износот на осигурената сума
назначена во полисата за случај на смрт од
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несреќен случај ако смртта на осигуреникот
настапи поради болест;
целата осигурена сума назначена во полисата за
случај на траен губиток на општата работна
способност, односно нејзиниот пропорционален
дел, ако поради несреќен случај настапи потполна
односно делумен траен губиток на општата
работна способност на осигуреникот;
надомест на неопходните трошоци до износот
означен во полисата, ако на осигуреникот му биде
потребна лекарска помош поради последиците од
несреќниот случај или заболувањата што ќе се
случат за времетраењето на осигурувањето, освен
трошоците за лекување на заби и трошоците за
набавка на очила и ортопедски помагала, во колку
овие трошоци не настанале поради несреќен
случај.







Правна поука
Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување
не се задоволни од првостепената одлука, имаат право
да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до
Комисијата која одлучува по приговори.
Договарачот, осигуреникот или корисникот на
осигурувањето, можат да достават жалба во однос на
осигурувачот до Агенцијата за супервизија на
осигурување (АСО), како орган надлежен за
супервизија на друштвата за осигурување.
Во случај на спор помеѓу договорувачот на
осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот,
надлежен е стварно надлежниот суд според местото на
склучување на договорот за осигурување.

Претседател на Одбор на директори
Иван Фабијанчиќ

Пријава на несреќен случај
Член 4
(1) При настанување на осигурен случај, осигуреникот,
односно корисникот е должен веднаш да се јави на
лекар заради укажување на потребна помош и да ги
преземе сите потребни мерки за лекување. За
осигурениот случај е должен веднаш да поднесе
пријава на осигурувачот на пропишан образец, односно
кога тоа ќе му го дозволи здравствената состојба.
(2) Во случај на смрт на осигуреникот поради болест,
пријава поднесува лицето што извршило превоз
односно погреб со поднесување на докази за
вистинските трошоци.
(3) Барањето за исплата на надомест на трошоци за
лекување го поднесува осигуреникот веднаш по
враќањето во земјата со поднесување на оригиналната
сметка и потврда за вистинските трошоци за лекување
кои се надоместуваат до висината на осигурената сума
во смисла на овие Дополнителни услови.
Обврска на осигурувачот кога осигуреното лице е помладо
од 14 години
Член 5
(1) Ако поради несреќен случај;настапи смрт на
осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во
обврска да исплати на име трошоци за погреб
договорената осигурена сума за случај на смрт, но
најмногу износот кој како максимален е утврден со
Одлука на Одборот на директори на Друштвото за
осигурување.
Завршни одредби
Член 6
(1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови
за осигурување на лица од последици на несреќен
случај, а доколку се во спротивност со содржината на
Општите услови важат овие Дополнителни услови.
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